Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Senatul universitar

RAPORT
asupra activității Senatului ANMGD
în perioada februarie 2020 – octombrie 2021

RAPORT
asupra activității Senatului ANMGD
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Prezentul raport se referă la perioada stării de urgență și alertă instituite în urma
situației epidemiologice și a măsurilor luate pentru combaterea COVID (cf. Decretului nr. 195
din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Hotărârii
Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea
instituirii stării de alertă).
Raportul este întocmit în conformitate cu prevederile art. Art.83 din Carta
universitară și art. 12 (9) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului
Academiei Naționale de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca.
În perioada menționată, activitatea acestui forum s-a desfășurat după cum urmează:

1. ŞEDINȚELE SENATULUI
În perioada analizată, au fost:
- 3 ședințe fizice (rapoarte, alegeri și 3 hotărâri)
- 5 ședințe ZOOM (19 hotărâri)
- 144 sesiuni WhattsApp (225 hotărâri și aprobări)
Prezența la ședințele Senatului
La toate ședințele Senatului s-a înregistrat cvorumul necesar desfășurării
regulamentare a acestora. Nu au fost consemnate absențe nemotivate de la
ședințe.
Activitatea studenților-senatori
Studenții aleși în Senat și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător. Și-au
exprimat punctele de vedere, au avut comentarii bine argumentate și și-au
exprimat votul în mod democratic.

2. ÎNDEPLINIREA ATRIBUȚIILOR SENATULUI
(cf. LEN 1/2011, Cartei ANMGD și a Regulamentului Senatului)
Senatul și-a îndeplinit atribuțiile, așa cum sunt ele prevăzute de Legea 1/2011, Carta
ANMGD, Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Academiei Naționale de
Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca.
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3. ACTIVITATEA COMISIILOR SENATULUI
Comisia pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale obligatorii
- a verificat și validat informațiile și punctajele completate de candidați în Fișa
de verificare a standardelor minimale și a acordat avizul pentru înscriere la
concursurile pe posturi didactice; evaluarea Fișei de verificare a îndeplinirii
standardelor minimale obligatorii s-a realizat prin intermediul a două
subcomisii, corespunzătoare celor două Facultăți ale ANMGD iar comisiile de
concurs numite în competițiile desfășurate au avut în vedere, la evaluarea
candidatului, punctajul validat de către Comisia pentru verificare a îndeplinirii
standardelor minimale obligatorii.

Comisia de etică și deontologie profesională universitară
- a urmărit respectarea principiilor fundamentale prevăzute în Codul de etică
și deontologie profesională (libertate academică, competență, integritate,
colegialitate, loialitate, responsabilitate);
- a urmărit evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese în: relațiile
studenți-profesori, componența comisiilor de concurs ș.a.;
- a supravegheat posibilele situații de încălcare a eticii în cercetarea științifică
(plagiatul, nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală);
- a propus Senatului aprobarea unor modificări ale Regulamentului comisiei:
Întreaga activitate a comisiei este detaliată în Rapoartele de activitate ale
comisiei.
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.)
- a realizat, la nivelul tuturor structurilor, managementul calității activităților
de predare, învățare și cercetare;
- a aplicat programul de monitorizare și de evaluare internă a calității
procesului de învățământ;
- a realizat documentația pentru acreditarea instituțională.

4. ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂȚII SENATULUI
Puncte tari:
Climatul academic, maniera eficientă și colegială de dezbatere a problemelor;
a existat o foarte eficientă comunicare între Consiliul de Administrație și
Senat, între Rector și Președintele Senatului.
Puncte slabe (disfuncționalități identificate):
Unele întârzieri ale postării pe site a hotărârilor Senatului.
Oportunități:
Ședințele ZOOM și votul electronic, care au optimizat activitatea Senatului în
perioada de distanțare socială.
Amenințări:
Întârzierea alegerilor pentru reprezentanții studenților.
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În consecință, considerăm că atât președintele cât și întregul Senat și-au îndeplinit
atribuțiile prevăzute în Carta ANMGD și Regulamentul de organizare și funcționare a
Senatului ANMGD

Președinte interimar
Prof.univ.dr. Gabriel BANCIU

Președinte ales
Prof.univ.dr. Vasile Jucan

Raportul complet a fost prezentat Senatului
la data de 5.10.2021
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ANEXE:
1. Organizarea Senatului în perioada raportată
DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
20.02.2020 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Rector,
Raportul Președintelui Senatului,
Raportul Președintelui Senatului
Membrii
prof. univ. dr. Gabriel Banciu
În urma votului secret, membrii senatului l-au ales în
senatelor
Alegerea noului președinte al Senatului
unanimitate pe domnul prof. univ. dr. Vasile Jucan în
reunite
calitate de președinte al Senatului ANMGD
Instituirea stării de urgență (16 martie 2020) și apoi a stării de alertă (14 mai 2020) a împiedicat desfășurarea calendarului de alegeri pentru funcția de rector.
Ca urmare, mandatul de rector al prof. univ. dr. Vasile Jucan a fost prelungit succesiv prin OM 3658/16.03.2020, 5289/27.08.2020, 6103/3.12.2020 și
3446/10.03.2021. Prof. univ. dr. Vasile Jucan a preluat funcția de președinte al Senatului în perioada 28.06.2021 (data demisei din funcția de rector) –
16.09.2021 (data numirii în funcția de rector, în urma alegerilor din 3.09.2021).
În perioadele 20.02.2020-28.06.2021 și 16.09.2021 – 5.10.2021, interimatul funcției de președinte al Senatului a fost asigurată de prof. univ. dr. Gabriel Banciu.
4.10.2021 Ședință
12
Stabilirea datei și modalității de alegere a președintelui Senatului (5.10, vot secret, la sediul
ZOOM
ANMGD, cf. Regulamentului Senatului)
5.10.2021 Ședință
12
Alegeri pentru funcția de președinte al
În urma votului secret, membrii senatului l-au ales în
alegeri
Senatului
unanimitate pe domnul prof. univ. dr. Gabriel Banciu
în calitate de președinte al Senatului ANMGD

Pentru buna desfășurare a activităților, au fost elaborate și aprobate hotărâri, metodologii și proceduri pentru desfășurarea online a:
- cursurilor și seminariilor (licență, masterat, doctorat, ID, modul DSPP, cursuri postuniversitare);
- ședințelor consiliilor departamentelor și facultăților;
- ședințelor Consiliului de administrație, Senatului și ale comisiilor acestuia;
- examenelor și verificărilor de semestru;
- examenelor de absolvire (licență și masterat);
- concursurilor de admitere la ciclurile de licență, masterat și doctorat;
- susținerilor tezelor de doctorat și a examenelor de abilitare;
- concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.
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Proceduri de lucru pentru desfășurarea online a activităților didactice pe durata stării de urgență declarate la 16.03.2020 și a menținerii restricțiilor de
socializare (10.04.2020)
Proceduri de lucru pentru desfășurarea online a presusținerilor și susținerilor tezelor de doctorat pe durata stării de urgență declarate la 16.03.2020
și a menținerii restricțiilor de socializare (28.04.2020)
Metodologie și proceduri pentru desfășurarea online a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, în condițiile menținerii măsurilor
de distanțare socială (28.05.2020)
Metodologia de desfășurarea online a examenului de obținere a atestatului de abilitare pe durata menținerii măsurilor de distanțare socială
(13.07.2020)
Hotărâre privind organizarea activităților din instituție în condiții de siguranță epidemiologică, sem. I., an universitar 2020-2021 (17.09.2020)
Hotărâre privind organizarea activităților din instituție în condiții de siguranță epidemiologică, sem. al II-lea, an universitar 2020-2021 (10.02.2021)
Hotărâre privind organizarea activităților didactice în regim hibrid (1.10.2021)

5

2. Ședințele Senatului – desfășurător (on-line pe platformele WhatsApp și Zoom + ședințe fizice)
Data

Voturi

Aprobări

20.02.2020

Ședință fizică
(10 membri prezenți)
9

1. Raportul Președintelui Senatului
2. Alegerea noului președinte de Senat: prof. univ. dr. Vasile Jucan
Exmatriculări și sancțiuni studenți FT
Propunere DHC Hermann Danuser
Regulamentul Departamentului de Relații Externe
Aprobarea hotărârii Consiliului de Administrație de subvenționare a 2 teze de abilitare
Redistribuire loc bugetat în cadrul FIM
Comisii electorale pentru alegerile de Rector din 26.03.2020
Suplinire prof.univ.dr. Cristian Misievici (concediu medical)
1. Se hotărăște suspendarea cursurilor față în față, a manifestărilor culturale și a activităților cu public pe
perioada 12-29 martie 2020 pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-COV2.
2. Activitatea administrativă se desfășoară în continuare cu evitarea, pe cât posibil, a contactului fizic.
Programul de muncă va fi decalat.
3. Studenții din cămin trebuie să completeze o declarație cu privire la călătoriile în străinătate în ultimele
14 zile.
Solicitare din partea Asociației studenților de acordare a burselor pe o perioadă egală în ambele semestre (câte
6 luni).
Metodologia de concurs pe posturi didactice și de cercetare
Lista posturilor scoase la concurs
Suspendarea alegerilor pentru funcția de Rector până la încheierea stării de alertă
Prelungirea mandatului domnului prof.univ.dr. Vasile Jucan până la reluarea calendarului alegerilor
Abrogarea art.80 din Carta ANMGD
Prelungire suspendare cursuri
Raportul Rectorului 2019
Procedura de desfășurare online a activităților didactice (FT și FIM)
Proceduri de lucru pentru susținerea online a presusținerilor și susținerilor de doctorat
Regulamentul Senatului 2020-2024

3.03.2020

5.03.2020
6.03.2020
10.03.2020
11.03.2020
11.03.2020

13.03.2020

8
9
10
9
Ședință fizică reunită
Senat +Consiliu de
Administrație
+Avocat
(10 membri Senat+7
membri CA prezenți)
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18.03.2020
19.03.2020

9
8

30.03.2020

9
10
12
8

13.04.2020
28.04.2020
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Data

Voturi

11.05.2020
15.05.2020
18.05.2020

8
8
8

19.05.2020
20.05.2020

9
12

22.05.2020
25.05.2020
27.05.2020
29.05.2020

11
12
12
12

03.06.2020
04.06.2020
12.06.2020
15.06.2020

12
9
10
10
11

22.06.2020
02.07.2020

12
10
10

03.07.2020

7

Aprobări
Structura sem. II al anului universitar 2019-2020
Metodologia de concurs pentru Directorul CSUD
Metodologia și procedura de admitere la studii de doctorat
Metodologia de susținere a gradului didactic I în condițiile stării de urgență
Se aprobă ca activitatea online a Senatului să se desfășoare pe aplicația Whatsapp
Metodologie licenta si disertatie FIM
Metodologie licenta si didertatie FT
Metodologie admitere nivel licenta FIM
Broșură admitere FIM
Broșură admitere FT
Comisii licență, disertație și admitere nivel licenta FT
Repartizarea cifrei de scolarizare 2020-2021
Calendarul activitatilor august – septembrie FIM 2020
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
Calendarul activitatilor august – septembrie FT 2020
Metodologie admitere DIDFR
Comisii admitere PN
Metodologie admitere Master FT
Metodologie admitere licenta RO NON-UE
Metodologie admitere licenta RO RPR
Metodologie admitere licenta RO UE
Comisii absolvire niv. I si II DSPP
Calendar si desfasurator alegeri Rector (7 septembrie 2020)
Modificare taxa admitere IF (reducere cu 10 lei)
Comisii admitere Master FT
Comisii admitere Licenta FIM
Posturi asist.drd. – concurs pe 18 septembrie 2020
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Data

Voturi

06.07.2020

10

09.07.2020
10.07.2020
13.07.2020

10
10
10

17.07.2020

10

28.07.2020
29.07.2020

11
11

31.07.2020
06.08.2020

11
10

07.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
28.08.2020

11
10
11
12

Aprobări
Repartizarea locurilor Licență FIM si FT
Scădere taxă admitere nivel Master la IF (cu 10 lei)
Comisie contestații examen de Licență Canto
Comisie contestații examen de Licență Vioară
Comisie admitere români de pretutindeni
Metodologie susținere abilitare
Broșură admitere Master FIM
Metodologie admitere Master IFR
Comisie centrală de admitere
Concurs post Lector – Dirijat amânat până la posibilitatea susținerii lui față în față
Comisie admitere Doctorat
Metodologie admitere master RO NON-UE
Metodologie admitere master RO RPR
Metodologie admitere master RO UE
Raportul Comisiei de Etică nr.3/27.07.2020
Comisii admitere Master FIM
Comisii posturi titulari pe perioadă nedeterminată
Comisii posturi asist.drd. cu grilă CNATDCU
Metodologia de organizare și funcționare a programelor de studii postuniversitare
Metodologia de ocupare a posturilor didactice de către asist.drd. cu grilă CNATDCU
Calendar și desfășurător alegeri Rector decalat cu o săptămână
Listă posturi și comisii asist.drd. + Ext. Piatra Neamț
Ordin de prelungire a mandatului de ordonator de credite pentru domnul prof.univ.dr. Vasile Jucan
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Data

Voturi

Aprobări

02.09.2020

Ședință ZOOM

03.09.2020
15.09.2020

10
11

16.09.2020

11

17.09.2020
21.09.2020

11
9
11
11
10
11

1. Modalitatea de începere a noului an universitar 2020-2021 în condiții de pandemie
2. Prelungirea activității didactice ca titulari pentru prof.univ.dr.habil. Elena Chircev și prof.univ.dr. Pavel
Pușcaș
3. Modificarea comisiei de admitere la doctorat
4. Posturi scoase la concurs – membrii din comisiile de concurs care se consideră a fi vulnerabili și nu
doresc să participe fizic pot să participe online, cu condiția ca cel puțin 2 persoane din comisie să fie
prezente fizic alături de candidat. Se asigură toate condițiile tehnice necesare.
5. Aprobarea participării la concursurile pe posturi fără diploma de doctor pentru candidații care au
susținut tezele recent (din cauza unor probleme la platforma CNATDCU). Se include în dosar Procesul
verbal de susținere a tezei/adeverință, sub rezerva că, dacă teza este invalidată, se invalidează și
rezultatul concursului.
6. Metodologia de întocmire a statelor de funcții.
7. Senatul aprobă următoarele formulare:
8. Formularul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
9. Formularul de evaluare colegială
10. Formularul de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de departament.
11. Rapoarte CEAC
Devansare concurs pe post didactic asist.univ.dr. Ioana Pulbere
Completare la Metodologia de concurs pe posturile de asistent doctorand cu grilă CNATDCU: „In cazul mai
multor posturi cu configurare si continut identic, candidatii vor fi declarati reusiti in ordinea descrescatoare a
mediilor.”
Modificare a comisiilor de concurs pe posturi didactice (Cristina Mureșan și R. Poptean si C. Andrei supleanți
pt. comisiile de asist.drd.)
Hotărâre privind modalitatea de începere a cursurilor în anul universitar 2020-2021
Structura anului universitar 2020-2021
Majorarea taxei de cazare în cămin cu 50 lei/lună
Suplimentarea cu 1 loc la taxă la Master ASM
Validarea rezultatelor concursurilor pe posturi didactice pe perioadă nedeterminată
Validarea rezultatelor concursurilor pe posturi de asistenți doctoranzi cu grilă CNATDCU la Extensia Piatra
Neamț
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23.09.2020
24.09.2020

Data

Voturi

25.09.2020

10
9
11

05.10.2020
07.10.2020

11
11

08.10.2020
09.10.2020

9
10

12.10.2020

10

13.10.2020

10

15.10.2020

10

Aprobări
Avizarea cadrelor didactice asociate la Extensia Piatra Neamț
Prelungirea activității unor asistenți doctoranzi la Extensia Piatra Neamț
Prelungire activitate de asistent doctorand pe perioadă determinată pentru Miriam Marinescu
Hotărâre cu privire la organizarea activităților în condiții de siguranță epidemiologică
Proceduri de funcționare a atelierului de multiplicare
Proceduri funcționare Bibliotecă
Regulament Bibliotecă
Regulament de funcționare a Facultății de Interpretare Muzicală
Cereri de colaborare cu alte instituții pe parcursul anului universitar 2020-2021: prof.univ.dr. Anca Mihuț,
prof.univ.dr. Ecaterina Banciu, Cercet.gr.I Elena Șorban
Structura anului universitar 2020-2021 refăcută conform noilor standarde ARACIS
Regulament activitate studenți FT
Colaborare ca CDA David Crescenzi
Lista cadrelor didactice asociate la DSPP
Tarif plata cu ora pentru cadrele didactice pensionare ale ANMGD
Statul de funcții al Școlii Doctorale
Cadrele didactice asociate ale FT
Statul de funcții al DSPP
Lista studenților care doresc să parcurgă modulul pedagogic comasat
Cerere de colaborare cu altă instituție în anul 2020-2021: conf.univ.dr. Adrian Borza
Schimbarea numelui sălii de concerte a Extensiei Piatra Neamț în Sala Cristian Misievici și a celor 18 laboratoare
în laboratoarele Sergiu Celibidache
Calendar și desfășurător alegeri Rector – 7 decembrie 2020
Statul de funcții al Școlii Doctorale modificat
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Data

Voturi

Aprobări

15.10.2020

Ședință ZOOM
(9 membri prezenți)

20.10.2020
21.10.2020

11
11

22.10.2020
29.10.2020

11
11

03.11.2020

10

04.11.2020

10

1. Regulamente și proceduri ANMGD
2. State de funcții și CDA-uri 2020-2021
3. Creșterea punctului de credit de la 30 de lei la 45 de lei cu amendamentul că la o disciplină suma nu
poate să depășească 300 de lei
4. Implementarea softului anti-plagiat și la nivel Licență și Master
5. Se stabilește taxa de publicare în revistele ANMGD ca fiind echivalentul în lei al sumei de 48 de euro
Hotărâre suspendarea activităților față în față pentru 14 zile, începând cu data de 21 octombrie 2020
Cerere colaborare ca CDA Aida Soanea (FIM)
Modalități de plată a asistenților doctoranzi
Solicitare Comisia de Etică de extindere a licenței de utilizare a softului anti-plagiat
Protocol COVID in ANMGD
Posturi propuse pentru a fi scoase la concurs:
Facultatea de Interpretare Muzicală:
- conf. univ. poz. 10, Instrument pian
- conf. univ. poz. 11, Muzică de cameră
- conf. univ. poz. 21, Interpretare flaut
- lect univ. poz. 21, Muzică de cameră
- lect univ. poz. 22, Instrument orgă
- lect univ. poz. 34, Acompaniament
- lect univ. poz. 35, Acompaniament
Facultatea Teoretică:
- conf. univ. poz. 15, Dirijat orchestră, Studiul partiturilor orchestrale, Teoria instrumentelor,
Orchestrație
- as. drd. poz. 31, Tehnologia muzicii electronice, Polifonie (Contrapunct și fugă), Citire de
partituri
Hotărâre Consiliu de Administrație – Modalitatea de continuare a cursurilor în sistem hibrid începând cu
05.11.2020
Actualizarea Codului Etic
Raportul nr. 4 al Comisiei de Etică
Structura anului universitar 2020-2021
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Data

Voturi

Aprobări

05.11.2020
07.11.2020
16.11.2020
18.11.2020
24.11.2020
02.12.2020

10
10
10
10
10
9
10

Tarife plata cu ora
Trecerea întregii activități didactice a ANMGD online începând cu 09.11.2020
Propunere 2 secții electorale la Cluj și o comisie electorala suplimentară
Modificare comisii electorale
Solicitare către MEC de prelungire a mandatului de Rector al domnului prof.univ.dr. Vasile Jucan
Depunere dosar acreditare ID Muzică
Exmatriculări ID
Ordin MEC de prelungire a mandatului de ordonator de credite pentru prof.univ.dr. Vasile Jucan
Cerere Gyarmati Gabriel de susținere (postuniversitar) a unor examene din cadrul modulului pedagogic niv. II
Raportul nr. 5 al Comisiei de Etică
Comisii concursuri posturi didactice din 27 ianuarie 2021
Modificare componență Comisia de Etică

03.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
15.12.2020
23.12.2020

8
10
11

2021
13.01.2021

11

15.01.2021
20.01.2021
26.01.2021

11
11

01.02.2021

10

04.02.2021
05.02.2021
10.02.2021
15.02.2021

11
11
11
9

16.02.2021

10

Solicitare Liliana Cadar de devansare concurs pe post pe data de 22 ianuarie 2021, cu acordul prealabil al
membrilor comisiei.
Raportul Comisiei de Etică pe anul 2020
Comisie de specialitate pentru examenul de gr. I
Solicitare conf.univ.dr. Răzvan Metea de transformare post Redactor SSD în Redactor S în cadrul
Compartimentului Studio Acustic.
Prelungirea contractului individual de muncă până la data de 01.10.2021 pentru doamna prof.univ.dr. Veronica
Negreanu.
Organizare alegeri pentru funcția de Rector în 16 martie 2021
Validare rezultate concursuri posturi didactice titulari ianuarie 2021
Organizarea activității în ANMGD în condiții de siguranță epidemiologică.
Aprobare efectuare modul pedagogic niv. I postuniversitar
Carta ANMGD
Comisiile de vot pentru alegerile de Rector din 16 martie 2021
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Data

Voturi

Aprobări

18.02.2021

11

Validare rezultate concurs asistent doctorand cu grila CNATDCU FT: Asistent doctorand, poziția 31, disciplinele:
Tehnologia muzicii electronice, Polifonie (Contrapunct și fugă), Citire de partituri
Regulament privind regimul actelor de studii
Regulamente interne FIM
Cerere lect.univ.dr. Andra Pătraș de colaborare cu UBB Cluj în sem. II al anului universitar 2020-2021
Exmatriculare Diodor Herescu – anul 1, Muzică în limba engleză, FT
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al ANMGD lui John Tomlinson, cel mai mare interpret wagnerian
(propunerea domnului prof.univ.dr. Marius Budoiu, DCASM, FIM)
Prelungirea mandatului de ordonator de credite al domnului prof.univ.dr. Vasile Jucan
Ordinul Ministrului Educației și Cercetării de prelungirea mandatului de ordonator de credite al domnului
prof.univ.dr. Vasile Jucan din 19.03.2021 până la organizarea alegerilor în condiții de siguranță epidemiologică.
Amânare alegeri pentru funcția de Rector conform OM
Suspendare cursuri fizice pe o perioadă de 14 zile datorită situației epidemiologice interne (17-31 martie 2021)
Posturi propuse a fi scoase la concurs in sem. II:
Departamentul Instrumente cu coarde, suflători și percuție
Lector universitar – disciplina Acompaniament – poz.38
Lector universitar – disciplina Interpretare Violă – poz.39
Lector universitar – disciplina Interpretare Violoncel – poz.40
Departamentul Canto și Artele spectacolului muzical
Profesor universitar – disciplina Acompaniament Canto – poz.04
Departamentului Compoziție Muzicală și Dirijat
Profesor universitar – disciplina Citire de partituri – poz.04
Metodologia de concurs pe posturi didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată – reavizare cu
completări
Reavizare regulamente (fără modificări): Reg. de evaluare periodică a cadrelor didactice, Reg. de examinare și
notare, Reg. inițiere evaluare programe de studii, Reg. de stimulare recuperare studenți, Reg. de organizare și
funcționare a FT
Regulament privind activitatea studenților DIDFR
Exmatriculare studenți DIDFR

19.02.2021
22.02.2021

10

23.02.2021

10

19.03.2021
11.03.2021

11

16.03.2021
17.03.2021

8
11

19.03.2021

11

26.03.2021

10

29.03.2021

9

13

Data

Voturi

30.03.2021
06.04.2021
12.04.2021
14.04.2021
19.04.2021
28.04.2021

10 voturi pentru,
1 abținere
10
11
10
9
7
10

05.05.2021
07.05.2021

18.05.2021
20.05.2021

10
7
9
9
8
9

21.05.2021

7

25.05.2021

Ședință ZOOM
(9 membri prezenți)

Aprobări
Reluare cursuri în format hibrid începând cu 31 martie 2021
Metodologie și proceduri admitere doctorat
Organigrama ANMGD (revizuită)
Regulamentul intern al ANMGD (revizuire)
ROF audit, ROF monitorizare, Reg. educație fizică și sport, Reg. ocupare posturi CDA
Reg. Secretariat artistic, Reg de utilizare a Sălii Studio
Hotărâre: la FIM sesiunea sem. II pentru toți anii, împreună cu examenul de licență și disertație vor avea loc
online (înregistrări).
Raportul Comisiei de Etică din 05.05.2021
Comisii licență și master și desfășurarea online a examenelor finale (FT)
Metodologie admitere ID
Evaluare programe studii Extensia Piatra Neamț
Comisii examen de licență și disertație FIM
Organizarea activităților din luna septembrie 2021
Metodologie susținere disertație online FT
Metodologie susținere licență online FT
Carta ANMGD
Regulamentul Școlii Doctorale
Regulamentul IOSUD
Comisii examen de licență și disertație FIM
Desfășurarea online a examenului de admitere la nivel licență și master la FIM
Desfășurarea online a examenului de admitere la nivel licență și master la FT
1. Stabilirea datei pentru alegerile pentru funcția de Rector după vizita comisiei ARACIS de evaluare
instituțională. În cazul în care nu este posibil acest lucru, rămâne să aibă loc în luna septembrie,
calendarul urmând să se stabilească ulterior
2. Aprobarea adăugării unor parametrii suplimentari indicatorului de performanță A3.2.1 din grila ARACIS
privind acreditarea Școlii Doctorale
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
14

Data

Voturi

Aprobări

03.06.2021

9

04.06.2021
07.06.2021

10
8

09.06.2021

9
9

Comisii admitere Extensia Piatra Neamț
Comisii admitere FT
Comisii concursuri pe posturi didactice și de cercetare septembrie 2021
Distribuire locuri bugetate licență 2021-2022 (avizarea Hotărârii CA)
Structura organizatorică a IOSUD
Transformare 2 ore vacante din post Administrator financiar în cadrul DIDFR în 2 ore post Redactor cu atribuții
de corector cu studii superioare la Editura MediaMusica
Documente constituire a Consorțiului Universitar Arte (național)
Modificarea componenței Comisiei de Etică
Metodologia de întocmire a statelor de funcții
Metodologie admitere FT
Colaborare lect.univ.dr. Barb Diana cu Universitatea Alba Iulia 2021-2022
Metodologie admitere master FT
Comisii admitere FIM
Demisie Rector prof.univ.dr. Vasile Jucan
1. Ca urmare a demisiei Rectorului prof.univ.dr. Vasile Jucan, se numește Rector interimar până la
organizarea alegerilor doamna prof.univ.dr. Veronica Negreanu
2. Se stabilește data alegerilor pentru funcția de Rector: 3 septembrie 2021
3. Domnul prof.univ.dr. Vasile Jucan preia funcția de Președinte al Senatului
Comisii admitere master FT
Comisie contestații licență Interpretare muzicală - Canto
Comisie contestații licență Muzică de cameră
Metodologie admitere Master Engleză IFR
Comisii admitere nivel licență FIM
Împărțire locuri bugetate master 2021-2022 (validare hotărârea CA)
Comisii secții de votare alegeri Rector 3 septembrie 2021
Regulamentul Clasei de operă

16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
28.06.2021
29.06.2021

9
9
10
Ședință ZOOM
(10 membri prezenți)

30.06.2021
02.07.2021
06.07.2021
15.07.2021

10
11
11
9

21.07.2021
22.07.2021

11
8

15

Data

Voturi

Aprobări

23.07.2021

8

29.07.2021
30.07.2021
12.08.2021

11

19.08.2021
25.08.2021
02.09.2021
03.09.2021

10
10
8
11

06.09.2021
07.09.2021

11
10
8

09.09.2021
10.09.2021
13.09.2021

9
11
9

Demers ANC pentru înregistrare în COR a 3 noi ocupații: Regizor teatru muzical (licență, cod propus: 265242),
Animator emisiuni cultural-muzical-teatrale RTV (licență, cod propus: 265243), Regizor coregraf (licență, cod
propus 265241), Artist balerin (licență, cod propus: 265239), Responsabil producție artistică teatru-muzical
(master, cod propus: 265244), Coreolog (master, cod propus: 265240)
Ordin MEd numire ordonator de credite interimar prof.univ.dr. Veronica Negreanu
Raportul Comisiei de Etică nr. 2/28.07.2021
Încetarea contractului individual de muncă începând cu anul universitar 2021-2022 și continuarea activității în
regim de CDA pentru doamna prof.univ.dr. Veronica Negreanu
Prelungirea activității ca titular a doamnei prof.univ.dr.habil. Banciu Ecaterina în anul universitar 2021-2022
Comisii admitere master FIM (septembrie)
Structura anului universitar 2021-2022
Prelungirea activității ca titular a domnului prof.univ.dr. Pavel Pușcaș în anul universitar 2021-2022
Prelungirea activității ca titular a doamnei prof.univ.dr.habil. Elena Chircev în anul universitar 2021-2022
Regulament IOSUD
Regulamentul Școlii Doctorale
Validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Rector al ANMGD
Metodologia de afiliere la Școala doctorală
Colaborare conf.univ.dr. Nicoleta Demian cu UBB în anul universitar 2021-2022
Comisie admitere la studii universitare de doctorat
Validarea rezultatelor la concursurile pe posturi didactice și de cercetare din data de 2 septembrie 2021
Hotărâre modalitate de începere a anului universitar 2021-2022 în scenariul hibrid
Colaborare cu UBB în anul universitar 2021-2022: cercet.șt. gr. I Șorban Elena, prof.univ.dr.habil. Banciu
Ecaterina, lect.univ.dr. Anca Simion
Modificare comisii admitere FIM
Raportul nr. 4 al Comisiei de Etică din 10.09.2021
Ordin MEd numire Rector prof.univ.dr. Vasile Jucan
Modificare comisie admitere master FIM
Aprobare înscriere la admiterea la studii de masterat cu înregistrările de la examenul de licență pentru Lozovan
Olga și Borș-Golescu Teodor-Dimitrie (FIM)

9
14.09.2021
16.09.2021
17.09.2021
21.09.2021

10
10

16

Data

Voturi

Aprobări

23.09.2021

9

24.09.2021

8

27.09.2021

9

28.09.2021
29.09.2021
30.09.2021

10
8
9

01.10.2021

7
11

04.10.2021

Ședință ZOOM

05.10.2021

11 (prezență fizică)

Prelungire contracte asistenți doctoranzi cu grilă CNATDCU (FIM, FT, EPN)
Aprobare cadre didactice asociate (FIM, EPN)
Validare rezultate concurs pe post asistenți doctoranzi cu grilă CNATDCU (FT)
Aprobare cadre didactice asociate (FT)
Prelungire contract asistent doctorand cu grilă CNATDCU Suciu Alexandru la DSPP
Colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanța în anul universitar 2021-2022 prof.univ.dr.habil. Anca Mihuț
Concediile cadrelor didactice
Tarife plata cu ora
Listă doctoranzi cărora li se amână susținerea tezei de doctorat
Hotărâre continuare cursuri în mod hibrid (rata de incidență a infectărilor în Cluj-Napoca peste 6 la mie)
Aviz favorabil propunerilor de prorectori:
- Prorector însărcinat cu problemele de cercetare științifică/creație artistică și inovație: prof.univ.dr. Nelida
Nedelcuț
- Prorector însărcinat cu activități didactice: prof.univ.dr. Iulia-Augusta Suciu
Taxe 2021-2022
Colaborare cu Universitatea Dunărea de Jos, Galați conf.univ.dr. Cristian Sandu
Validare rezultat alegeri membru în Consiliul Departamentului de Canto și Artă Scenică (FIM)
Metodologie concurs decani
Continuare cursuri hibrid FT
1. Prezentarea noilor membri (conf.univ.dr. Silvia Sbîrciu și conf.univ.dr. Flavius Trif) și mulțumiri aduse
celor care se retrag (prof.univ.dr. Veronica Negreanu și prof.univ.dr. Vasile Jucan).
2. Organizarea alegerilor de președinte al Senatului – prin vot secret, pe data de 5 octombrie 2021, orele
9,00-14,00; comisie de numărare a voturilor: lect.univ.dr. Cristian Hodrea și asist.univ.drd. Ciprian Nicola
3. Înlocuirea d-nei prof.univ.dr. Veronica Negreanu în Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor cu
conf.univ.dr. Sorina Georgescu.
Alegerea președintelui Senatului: prof.univ.dr. Gabriel Banciu
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